L’aplicació eficient dels
tractaments fitosanitaris
en el conreu de la vinya
Jornada tècnica
VILAJUÏGA, dijous 16 de maig de 2019
Presentació
El control de les patologies més
habituals en el conreu de la vinya, tant
produïdes per insectes com per fongs,
han estat un motiu de preocupació
dels viticultors/es, perquè pot provocar
una reducció important de la producció
de la collita de l’any i a més posar en
perill les futures collites. Hi ha un
seguit
de
factors
que
poden
determinar l’èxit o el fracàs d’un
tractament.
En aquest context, des de l’Escola
Agrària de l’Empordà amb la
col·laboració de la DO Empordà, hem
cregut convenient organitzar aquesta
jornada per millorar l’eficiència i
l’eficàcia dels tractaments fitosanitaris
preventius i curatius que es realitzen
durant el cicle anual del conreu de la
vinya a l’Empordà, per tal de reduir
sobrecostos econòmics i efectes
negatius en la planta i el seu entorn.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr Jordi Serra, cap de la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal a
dels ST del DARP a Girona.
10.15h Els equipaments d’aplicació de productes fitosanitaris en la vinya.
Regulació i càlcul de dosi en funció del moment de l’estat
vegetatiu de la vinya segons els dos models informàtics
desenvolupats per la UPC (DOSAVINYA) i la UdL (DOSA3D)
Sr. Lluis Xavier Coll, enginyer agrònom especialista en viticultura.
11.30 h Pausa
12.00 h Regulació específica de la màquina per cada plaga i malaltia de
la vinya i criteris per l’elecció del moment òptim d’aplicació
Sr. Lluis Xavier Coll, enginyer agrònom especialista en viticultura.
13.15 h Debat i conclusions
13.45 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Centre Cívic
Plaça Onze de setembre, s/n
17493 - VILAJUÏGA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent Formulari
Per qualsevol consulta us podeu adreçar a Jesús M. Martín Ganado
(Tel.: 972 630123 - A/e: jmmartin@gencat.cat)

Ajuntament
de Vilajuïga

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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